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Szanowni Państwo,
wrzesień zawsze kojarzy mi się ze szkołą, dźwiękiem dzwonka wzywającego na lekcję i rozpoczęciem nauki po trwającej ponad dwa miesiące
labie. Tegoroczne spotkanie uczniów będzie w niektórych szkołach nieco
inne – to efekt wprowadzanej reformy oświaty. Mam nadzieję, że wprowadzone bardzo kosztowne zmiany systemowe nie będą kolidować z dotychczasowym dobrym obrazem edukacji w Koszalinie i nie będą miały
negatywnego wpływu zarówno na relacje nauczyciel – uczeń, jak również
rankingi oceniające szkoły.
Do Koszalina dotarła dobra wieść – Magazyn Miasta ogłosił wyniki Rankingu Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej, wskazując miasta,
w których twórcy i animatorzy kultury mają najlepsze warunki do rozwoju. Pierwsze miejsce zajął Sopot, a tuż za nim uplasował się Koszalin. Nic
tylko rozwijać skrzydła!
A skoro o kulturze mowa: udało się nam pozyskać fundusze na remont amfiteatru. Już niedługo będzie można wygodnie, bo na krzesełkach zamiast ławeczkach bez oparć, obejrzeć przedstawienia na scenicznych deskach. Czekam na to z niecierpliwością.

„Nasze Miasto”

Pozdrawiam wrześniowo
Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina
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Wydarzenie

Ogólnopolski Magazyn Miasta ogłosił wyniki
Rankingu Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej, wyróżniając miasta, w których twórcy i animatorzy kultury mają najlepsze warunki do rozwoju. Ranking powstał na podstawie przygotowanego przez wydawnictwo programu DNA Miasta.
Pierwsze miejsce zajął Sopot, a tuż za nim uplasował się Koszalin. Trzecie miejsce na podium przyznano Poznaniowi.
Jak piszą twórcy zestawienia: „celem rankingu jest pokazanie jakości pracy władz odpowiedzialnych za kształtowanie polityki kulturalnej. Ranking
Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej jest zatem kolejnym, naturalnym etapem naszych działań. Badania
DNA Miasta dostarczyły nam narzędzi opisu polityki kulturalnej prowadzonej przez miasta. Natomiast
ranking pozwoli nam uzyskać punkt odniesienia i pokazać, na czym polega dobra polityka kulturalna”.

Koszalin
na podium!

W powstanie rankingu zaangażowało się 32 ekspertów – animatorów kultury, pracowników instytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów
od polityki kulturalnej oraz od analiz ilościowych.
Ich zaproszenie było jednym z kluczowych aspektów
pracy nad projektem, w którym wzięto pod uwagę takie kryteria jak: dostępność do kultury, uczestnictwo
w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury,
otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej
i finansowanie kultury oraz działalność pozainstytucjonalna (organizacji społecznych).
– Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli osiągnąć taki wynik, bardzo się
z niego cieszę – powiedział Piotr Jedliński, prezydent
Koszalina.
Magazyn Miasta jest pierwszą ogólnokrajową
platformą wymiany poglądów i doświadczeń, która
pomaga wszystkim środowiskom zaangażowanym
w pracę nad przemianami polskich miast w podejmowaniu mądrych decyzji i działań, podnoszących
jakość życia mieszkańców. Jego wydawcą jest Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, która wspiera rozwój kultury i poziomu debaty publicznej poprzez wydawanie trzech tytułów: kwartalnik
Res Publica Nova, półrocznik Visegrad Insight oraz
Magazyn Miasta. Prowadzi projekty: DNA Miasta,
Partnerstwo Wolnego Słowa, New Europe 100, debaty i wydarzenia. ■ (KG)

„Integracja Ty i Ja”

„Integracja Ty i Ja”
po raz 14

▴ Marcin Koszałka

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Prawie 40 filmów, wystawy, koncerty, spotkania, warsztaty, konferencje i mnóstwo pozytywnej energii. To wszystko czekać będzie na gości od 5 do 9 września podczas kolejnego Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty i Ja”.
Jak co roku, widzowie będą mogli zobaczyć filmy pełno i krótkometrażowe, amatorskie i profesjonalne. Łącznie jury oceni 39 filmów
nadesłanych niemal z całego świata, w tym z tak odległych zakątków
jak Iran, Zimbabwe czy Indie. Tradycyjnie wszystkie filmy konkursowe łączy to, że dotykają w jakiś sposób motywu niepełnosprawności.
Festiwal zainauguruje włoski film „Zwariować ze szczęścia”. Ponadto
na ekranie kina Alternatywa pojawią się m.in. nagrodzony w Berlinie
film „Dusza i Ciało”, niemiecki obraz „24 tygodnie”, amerykański „Gleason”, a także „Życie animowane” oraz znakomity polski dokument
„Komunia”. Filmy oceniać będzie jury złożone z Marcina Koszałki,
Anny Jadowskiej, Marka Bukowskiego, Anny Dudy-Gocel oraz Pauliny Malinowskiej-Kowalczyk.

▴ Marek Bukowski

„Integracja Ty i Ja”

fot.: Archiwum KBP

Poza projekcjami, festiwal to także wydarzenia towarzyszące. Podczas inauguracji wystąpi
znakomita, wielokrotnie nagradzana wokalistka Gaba Kulka, a na zakończenie zespół Remont
Pomp z gościnnym udziałem saksofonisty i kompozytora Raya Dickaty'ego, który współpracował
m.in. z Dr. Johnem i Spiritualized. Tradycyjnie
odbędzie się wernisaż wystawy zdjęć „Fotokonfrontacje 2017”. Bohaterami zdjęć będą weterani wojenni. Pokazana zostanie również wystawa
Obrazy twórców polskiego filmu Wiesława Zięby. Oprócz tego dla wszystkich zainteresowanych
odbędą się warsztaty jogi śmiechu, animacji a nawet street artu. Publiczność będzie mogła również spotkać się z paraolimpijczykami i europosłem Markiem Plurą. Nie zabraknie konferencji
naukowych oraz spotkań z twórcami filmowymi.
Swój performance teatralny pokażą Teatr Recepta i Teatr Dźóra. Miasteczko festiwalowe powstanie jak co roku na Placu Polonii przed Koszalińską Biblioteką Publiczną. Seanse zaś odbywać się
będą w sali kina Alternatywa. Motto tegorocznej
edycji mówi, że życie można zacząć wiele razy.
Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach jest
bezpłatne. Więcej informacji na stronie www.integracjatyija.pl

fot.: Archiwum KBP

fot.: Archiwum KBP

fot.: Archiwum KBP
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Małe Festiwale „Ty i Ja”
W ponad 30. miejscach, w dniach trwania
imprezy odbędą się Małe Festiwale „Ty i Ja”. Miejscami projekcji będą głównie biblioteki, areszty,
zakłady karne, domy pomocy z niemal całej Polski. Ponadto w dniach 6-7 września festiwalowe
filmy zostaną zaprezentowane w 17 kinach największych polskich miast.
Festiwal jest współfinansowany ze środków
PFRON, FIO, PISF, Ministerstwa Kultury, Gminy Miasto Koszalin i Województwa Zachodniopomorskiego. ■ (MP)
5-9 września, Europejski Festiwal Filmowy
„Integracja Ty i Ja”, pl. Polonii 1, wstęp wolny.

„m-teatr 2017”
8. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr 2017” rozpoczną się w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 11 września
i zaprezentują dziesięć spektakli, w tym sześć konkursowych.
Prezentujemy je w kolejności prezentacji.

Tydzień
młodego
teatru

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

— „Czekamy na sygnał”, Duża Scena, BTD, spektakl
towarzyszący, reż.: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska,
Wojciech Rogowski.
Tekst Tomasza Ogonowskiego, to opowieść o trudnym
doświadczeniu pokoleniowym dzisiejszych pięćdziesięciolatków. Ludzi, którzy pamiętają kryzysy, zaciskanie pasa, strajki, powstanie Solidarności, stan wojenny,
transformację, a teraz NATO i Unię Europejską.
— „Mosdorf. Rekonstrukcja”, Duża Scena, Teatr
Nowy w Poznaniu, spektakl konkursowy, reż.: Beniamin
M. Bukowski, 90 min. (bez przerwy).
Biografia Jana Mosdorfa zbudowana jest na sprzecznościach: ratujący Żydów antysemita, zaangażowany
w brutalną działalność polityczną błyskotliwy doktor
filozofii.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

— „In Dreams Begin Responsibilities”, (Zobowiązania rozpoczynają się w snach), Scena na zapleczu, Teatr im. J.Słowackiego w Krakowie, spektakl konkursowy,
reż.: Magdalena Szpecht, 1 h 15 min.
21-letni bohater opisuje sen, w którym siedzi w nowojorskim kinie. Okazuje się, że wyświetlany właśnie
film to dokument ukazujący jego rodziców na randce
na Coney Island.
— „Piłkarze”, Scena na zapleczu , TR Warszawa, spektakl konkursowy, reż.: Małgorzata Wdowik, 1 h (bez
przerwy).
Artyści o projekcie: Przeprowadzaliśmy wywiady
z młodymi piłkarzami, rozmawialiśmy o ich doświadczeniach i o pracy z ciałem. W piłkarskim środowisku
język, sposób mówienia o ciele jest wspólny, myśli się
o nim jak o maszynie, narzędziu pracy.

— „Jordan”, Mała Scena, Teatr Dźóra, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, spektakl towarzyszący, reż.: Wojciech Węglowski.
Głośny monodram brytyjskiej dramatopisarki, osadzony w realiach autentycznej historii. To
wiwisekcja duszy dzieciobójczyni.
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„m-teatr 2017”

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Izabela Rogowska

— „Rewolta”, (Revolt.She said.Revolt again), Scena na zapleczu, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Sowackiego w Koszalinie, spektakl konkursowy, reż.: Filip Gieldon, 1 h 30 min.
(bez przerwy).
Co się kryje za słowem? Czy to jedynie sposób komunikacji? Czy znajduje się tam coś o wiele głębszego? Opresja tak
głęboko zakorzeniona, że nie znajduje już możliwości jakiegokolwiek ratunku czy naprawy. Potrzebna jest rewolta.

— „Coś pomiędzy”, Scena na zapleczu Teatr im. J.Kochanowskiego w Opolu, spektakl konkursowy, reż.: Tomasz Cymerman, 1h (bez przerwy).
Coś pomiędzy musicalem a spektaklem dramatycznym.
Pomiędzy poważną refleksją o pokoleniu trzydziestolatków a parodią „hipsterskiego” stylu życia. Między filmem
a teatrem.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
fot.: Materiały promocyjne

— „Česky diplom”, PWST we Wrocławiu, spektakl towarzyszący, reż. i opr. muzyczne: Piotr Ratajczak, 2 h.
„Český díplom” to próba spojrzenia na czechosłowacką historię XX wieku poprzez opowieść o kilku niezwykłych postaciach z jej kultury i polityki. Krótkie historie, ledwie okruchy biografii, pokazują nam czeski
świat i jego skomplikowaną historię w różnych, często
tragikomicznych barwach.

— „Horror show”, Mała Scena, Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, spektakl konkursowy, reż.: Anika
Idczak.
„Horror Show” to przedstawienie z muzyką hiphopową w tle. Spektakl luźno oparty na tekście Łukasza
Orbitowskiego, laureata Paszportu Polityki oraz nominowanego do nagrody Nike.
— „Trzej Muszkieterowie”, Duża Scena, Teatr Montownia
w Warszawie, spektakl na zakończenie.
Zespół Montowni proponuje widzowi nowe odczytanie
bestselleru Aleksandra Dumasa. Skomplikowana, ale naszkicowana niezwykle precyzyjnie i odgrywana w szaleńczym tempie intryga oraz koloryt XVII-wiecznej Francji,
nieustannie zmieniający role aktorzy i tylko jeden element
scenografii – wielofunkcyjna szafa. ■ (KG)

11-17 września, 8 Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr 2017”, BTD Koszalin.

• Zabytek Miesiąca

• „Malujemy jak Matejko” w Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Wystawa poświęcona plenerowi z 1967 r.

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.09
Zabytek Miesiąca. Krzemien-

ne ostrze siekiery znalezione
na cmentarzysku w Borkowie.
Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 15.09 do 3.12
„Malujemy jak Matejko”. Wy-

stawie „Jan Matejko – wokół
biografii i dzieła” towarzyszy
ekspozycja prac wzorowanych
na dziełach Matejki, autorami
są uczniowie SP Nr. 18 im.
J. Matejki w Koszalinie. Plon 20
lat trwania Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „Malujemy
jak Matejko”. Muzeum;

— Do 10.09
Wystawa poświęcona plenerowi z 1967 r. Prace poplene-

rowe dodatkowo wzbogacone
o dokumentacją fotograficzną.
W 50. rocznicę „Panoramicznego Happeningu Morskiego”
Tadeusza Kantora przybliżamy
klimat tego pleneru prezentując
archiwa, wycinki prasowe
oraz fotografie. Muzeum;

— Do 30.09
Pokonkursowa wystawa
XVI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”
Koszalin 2017. Galeria

Fotografii, Galeria Hol
i Galeria 113, Pałac Młodzieży;

—
Wystawa prac wychowanków
Pracowni Malarstwa i Rysunku Jolanty Lange pt.: „To my”.

Galeria Malucha,
Pałac Młodzieży;

—
Otwarcie wystawy z okazji
jubileuszu 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
„Sztuka bibliotecznego plakatu w służbie promocji”.

Wstęp wolny. Galeria Region,
KBP, pl. Polonii;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Do 15.09 muzeum czynne od
10:00-17:00. Od 16.09 czynne
od 10:00-16:00.
W poniedziałki nieczynne.

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 5 zł (1 osoba), zbiorowy –
5 zł (1 osoba), jedna wystawa –
5 zł (1 osoba), oprowadzanie –
50 zł (po uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł,
lekcja muzealna poza siedzibą
muzeum – 50 zł (plus koszty
dojazdu i delegowania pracownika). W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na
ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp
na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny
przed zamknięciem Muzeum;
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

Duża Scena: I-VII rząd: normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgo-

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne KBP

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne PM
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• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

• Inauguracja festiwalu „Integracja Ty i Ja”

2 Sobota

4 Poniedziałek

wy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;

Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze:
— 12:00-13:30 rodzinne
— 10:00-11:30 dla dorosłych/
pracujących seniorów.

— 10:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze dla seniorów.

— Filharmonia Koszalińska:

— 12:00
Kino Małego Widza: „Smerfy:
Poszukiwacze zaginionej
wioski”. Kino Kryterium;

• Pokonkursowa wystawa w Pałacu Młodzieży

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa Filharmonii, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się
do 26 lat. Bilety grupowe
powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy – 12 zł.
Tanie poniedziałki – 12 zł
(wybrane filmy).
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.

w Muzeum

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Wstęp wolny. Zagroda Jamneńska Muzeum, ul. Młyńska;

Muzeum, ul. Młyńska;

5 Wtorek
— Do 10.09
Wystawa towarzysząca
Europejskiemu Festiwalowi
Filmowemu „Integracja
Ty i Ja”. Wstęp wolny. KBP;
— 16:00
Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Gajewskiej.

3 Niedziela

Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4;

— 11:00-17:00
Ogólnomiejski Festyn „Żegnaj
Lato – Witaj Jesień”. Wystąpi

„Integracja Ty i Ja”
Inauguracja:
— 17:00
– Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą, Teatry: Recepta i Dźóra,
– Życie można zacząć wiele razy, Fotokonfrontacje 2017,

12 zespołów, które przedstawią
utwory wokalno-instrumentalne oraz taneczne. Nie zabraknie
też konkursów i niespodzianek
dla dzieci. Organizatorzy: Rada
Osiedla „Śródmieście” w Koszalinie, Centrum Kultury 105
w Koszalinie i Telewizja Kablowa Koszalin Sp z.o.o. Festyn
swoim patronatem objął Prezydenta Miasta Koszalina. Wstęp
wolny. Rynek Staromiejski;

wystawa,

– Obrazy twórców polskiego
filmu, wystawa prac W. Zięby,
– Gaba Kulka, koncert,
– Zwariować ze szczęścia
(Like Crazy), film konkursowy.

Miasteczko Festiwalowe,
pl. Polonii;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Izabela Czyżak

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Wystawa „jestem fotografem IV”

• „Integracja Ty i Ja”: „Na linii wzroku”

• „Integracja Ty i Ja”: „Gleason”

6 Środa

7 Czwartek

8 Piątek

„Integracja Ty i Ja”:
— 9:30-18:00 – Projekcje
Konkursowe. Po projekcjach:

„Integracja Ty i Ja”:
— 9:00-18:00 – Projekcje
Konkursowe. Po projekcjach:

„Integracja Ty i Ja”:
— 9:30-18:00 – Projekcje
Konkursowe.
— 20:00 – Projekcja Pozakonkursowa. Kino Alternatywa;

— 10:00 – Joga śmiechu –
warsztaty;
— 11:00 – Savoir vivre wobec
osób z niepełnosprawnością.

— 10:00 – Niepełnosprawność
jako wyzwanie – obrazy filmowe cz. I. Wykład dr. P. Szar-

w Galerii Ratusz

dyskusje bez barier – spotkanie
z twórcami filmów.
Kino Alternatywa, pl. Polonii;

Fundacja Kulawa Warszawa;

— 12:00 – Od pomysłu do premiery – warsztaty animacji.

Stowarzyszenie Polskich
Producentów Animacji;

— 16:30 – Indie. Z miłością
i śmiechem. Pokaz slajdów z po-

dróży Piotra i Anety Bielskich;

— 17:00 – Filmowcy bez barier. Spotkanie z K. Grocholą;
— 17:45 – Życie można zacząć
wiele razy. Dyskusja z gośćmi

specjalnymi festiwalu.
Miasteczko Festiwalowe;

— 16:30
Wystawa „jestem fotografem
IV”. Galeria Ratusz, I piętro;
— 16:45
Dyskusyjny Klub Książki.

Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa;

dyskusje bez barier – spotkanie
z twórcami filmów.
Kino Alternatywa, pl. Polonii;

szewskiego. Sala klubowa KBP;
— 10:00 – Joga śmiechu warsztaty;
— 11:00 – Savoir vivre wobec
osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Kulawa Warszawa;

— 11:00 – Warsztaty street
art. Druklin;
— 12:00 – Od pomysłu do premiery – warsztaty animacji.

Stowarzyszenie Polskich Producentów Animacji;

— 17:00 – Filmowcy bez barier. Spotkanie z M. Koszałką;
— 18:00 – Warsztaty motywacyjne z A. Chrapkiewicz-Gądek i A. Zawadzińską
Miss Polski na Wózku 2016.

Miasteczko Festiwalowe,
pl. Polonii;

— 10:00
Niepełnosprawność jako wyzwanie. Wykład dr. P. Szar-

szewskiego. Sala klubowa KBP;
— 10:00 – Joga śmiechu;
— 11:00 – Savoir vivre wobec
osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Kulawa Warszawa;

—11:00 – Warsztaty street art;
12:00 – Integracyjne warsztaty muzyczne. Remont Pomp;
—13:00 – Wrażenia z australijskiej trasy koncertowej.

Remont Pomp;

— 16:00 – Niepełnosprawność
w kinie światowym. Dyskusja;
— 17:15 – Filmowcy bez barier.

Spotkanie z M. Bukowskim;

— 18:00 – Niepełnosprawność w krajach Unii Europejskiej. Miasteczko Festiwalowe,

pl. Polonii;

fot.: Materiały promocyjne BTD

fot.: Materiały promocyjne BTD

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• KMW: „Auta 3” w kinie Kryterium

• „Czekamy na sygnał” w BTD

• 8. Koszalińskie Konfrontacje Młodych

9 Sobota

10 Niedziela

11 Poniedziałek

„Integracja Ty i Ja”:
— 10:00
Projekcje Pozakonkursowe
161 min. Kino Alternatywa;
— 18:00
Zakończenie festiwalu.

— 12:00
„Rytmicznie, rytmicznie,
rytmicznie, rytm!”. K. Stary-

— 10:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze dla seniorów.

— 13:00-16:00
„Gry i zabawy w dawnym Koszalinie”. „Start-Up Kultura”

8. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr 2017”:
— 19:00
„Czekamy na sygnał”,

– Wręczenie nagród;
– Remont Pomp i Ray Dickaty,
koncert. Miasteczko
Festiwalowe, pl. Polonii;
— 11:00-14:00
Giełda kolekcjonerska.

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Auta 3”. Kino Kryterium;
— 19:00
„Czekamy na sygnał” – pra-

premiera, Duża Scena - Współprodukcja ze Stowarzyszeniem
Aktorzy po godzinach. Reż :
Ż. Gruszczyńska-Ogonowska,
W. Rogowski. „Czekamy na sygnał” Tomasza Ogonowskiego, z nowymi aranżacjami klasycznych utworów polskiej muzyki rockowej w opracowaniu
Tymona Tymańskiego, to opowieść o trudnym doświadczeniu pokoleniowym dzisiejszych
pięćdziesięciolatków.
BTD, pl. Teatralny 1;

brat – dyrygent, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Filharmonia, ul. Piastowska;

jako wydarzenie towarzyszące festynowi rodzinnemu pn.:
„Postaw na rodzinę”. Interaktywne stanowisko edukacyjno-historyczne, które przybliży historię miasta oraz zachęci
rodziny do wspólnych gier i zabaw na świeżym powietrzu,
aktywności intelektualnej i ruchowej. Pokaże, jak dawniej
mieszkańcy naszego miasta
i regionu spędzali wolny
czas i jak się wspólnie bawili.
Tereny rekreacyjno-sportowe
Parafii pw. Ducha Świętego,
ul. Staszica;
— 19:00
„Czekamy na sygnał”,

Duża Scena, Współprodukcja ze Stowarzyszeniem Aktorzy po godzinach. Reż. Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech Rogowski.
BTD, pl. Teatralny 1;

„m-teatr 2017” w BTD

Muzeum, ul. Młyńska;

Współprodukcja ze Stowarzyszeniem Aktorzy po godzinach
– spektakl towarzyszący.
Reż: Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i W. Rogowski. Bilety:
20/30 zł. BTD, pl. Teatralny 1;

12 Wtorek
— 18:00
Jubileusz XX Lecia Międzynarodowych Plenerów Malarskich – Osieki 2017 pn. „Czas
i miejsce dla sztuki”. Wysta-

wa ze zbiorów ZPAP Okręgu
Koszalin-Słupsk. Kurator wystawy E.Miśkiewicz-Żebrowska. Wystawie towarzyszy Plener organizowany przez ZPAP
O/Koszalin – Słupsk w Dworku
Osieckim, który odbywa się pod
patronatem Prezydenta Miasta
Koszalina, Burmistrza Gminy i Miasta Sianów. Wystawa

• Jubileusz XX Lecia Międzynarodowych
Plenerów Malarskich – Osieki 2017

czynna od 4.09 do 17.09.
Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
8. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr 2017”:
– otwarcie festiwalu. „Mos-

dorf. Rekonstrukcja”, Duża
Scena, Teatr Nowy w Poznaniu, spektakl konkursowy.
Reż. B. M. Bukowski, 90 min.
Bilety: 20/30 zł;
— 20:40
m-gadugadu-teatr
– rozmowy z twórcami.

Foyer teatru, pl. Teatralny 1;

— 21:30
Czytanie nowych dramatów,

Mała Scena. Wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona.
BTD, pl. Teatralny 1;

13 Środa
8. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr 2017”:
— 19:00
„In Dreams Begin Responsibilities” (Zobowiązania rozpoczynają się w snach), Sce-

na na zapleczu, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie, spektakl
konkursowy. Reż. M. Szpecht,

• Czytanie nowych dramatów w BTD

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Romuald Drzewiecki

fot.: Sabina Marcinkowska

Kalendarium kulturalne

• m-teatr: „Rewolta” w BTD

15 Piątek
1h 15 min. Bilety: 40 zł.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 20:40
m-gadugadu-teatr
– rozmowy z twórcami.

Foyer teatru, pl. Teatralny 1;

— 21:30
Czytanie nowych dramatów,

Mała Scena. Wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona.
BTD, pl. Teatralny 1;

14 Czwartek
8. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr 2017”:
— 19:00
„Piłkarze”, Scena na zaple-

czu , TR Warszawa, spektakl
konkursowy. Reż. M. Wdowik, 1h. Bilety: 40 zł.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:40
m-gadugadu-teatr
– rozmowy z twórcami.

Foyer teatru, pl. Teatralny 1;

— 21:30
Czytanie nowych dramatów,

Mała Scena. Wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 12:00
Jan Matejko – wokół biografii
i dzieła (opis str. 25). Muzeum;
— 16:00
„Pożegnanie lata”: „Śródmie-

ście”, „Skarpianie” i „Manowskie Malwy”. Domek Kata;
— 16:30
Młodzieżowy Dyskusyjny
Klub Książki. KBP, filia nr 3,

ul. Młyńska;

8. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr 2017”:
— 17:30
„Jordan”, Mała Scena, Teatr

Dźóra, spektakl towarzyszący.
Reż. W. Węglowski. Wstęp
wolny. BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
„Rewolta (Revolt.She said.Revolt again)”, Scena na zapleczu,

BTD, spektakl konkursowy.
Reż. F. Gieldon, 1h 30min. Bilety: 30 zł. BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:40
m-gadugadu-teatr
– rozmowy z twórcami.

Foyer teatru, pl. Teatralny 1;

— 21:30
„Česky diplom”, spektakl towa-

rzyszący. Reż. P. Ratajczak, 2h.
Bilety: 30 zł. BTD;

Kalendarium kulturalne

fot.: Muzeum

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

12-13

• W samo południe „Jan Matejko – znany

• Gala Zakończenia 8. Koszalińskich Konfrontacji

• Muzealne Spotkania z Fotografią

16 Sobota

17 Niedziela

20 Środa

— 12:00
W samo południe
„Jan Matejko – znany i nieznany”. Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Kapitan
Majtas: Pierwszy wielki film”.

— 19:00
Gala Zakończenia 8. Koszalińskich Konfrontacji Młodych
„m-teatr 2017”:
„Trzej Muszkieterowie”,

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki,

i nieznany”

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

8. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr 2017”
— 19:00
„Coś pomiędzy”, Scena na za-

pleczu Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu, spektakl konkursowy. Reż. T. Cymerman,
1h. Bilety: 30 zł. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 20:40
m-gadugadu-teatr
– rozmowy z twórcami.

Foyer teatru, pl. Teatralny 1;
— 21:30
„Horror show”, Mała Sce-

na, Nowy Teatr im. Witkacego
w Słupsku, spektakl konkursowy. Reż. A. Idczak. Bilety: 30 zł;
— 23:00
m-gadugadu-teatr
– rozmowy z twórcami.

Foyer teatru, pl. Teatralny 1;

Młodych „m-teatr 2017”

Duża Scena, Teatr Montownia
w Warszawie. Bilety: 40/50 zł.
BTD, pl. Teatralny 1;

18 Poniedziałek
— 10:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze dla seniorów.

Muzeum, ul. Młyńska;

— 10:00
Spotkanie autorskie z Anną
Zgierun-Łaciną, świetną pi-

sarką powieści dla młodzieży,
w ramach projektu
„Nastolatki w Bibliotece”,
zapisy. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii;

19 Wtorek
— 10:00
Spotkanie autorskie z Anną
Zgierun-Łaciną, pisarką po-

wieści dla młodzieży, w ramach
projektu „Nastolatki w Bibliotece”, zapisy. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii;

w Bałtyckiej Galerii Sztuki

dyskusja nad książką „Dygot”
J. Małeckiego. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga;

21 Czwartek
— 18:00-22:30
Konferencja poświęcona
50. rocznicy Panoramicznego
Happeningu Morskiego
i Kolekcji Osieckiej. Ośrodek

„Fala 1” przy ulicy Gościnnej 5
w Łazach;
— 17:00
Muzealne Spotkania z Fotografią, wernisaż. Wybór z bli-

sko tysiąca prac nadesłanych na
XVII Muzealne Spotkania z Fotografią, międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum
w Koszalinie pod patronatem
ministrów KiDN oraz EN.
Wystawa czynna do 5.11.
Wstęp wolny. Bałtycka Galeria
Sztuki CK105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Scena Muzyczna. Recital autorski Stanisława Klawe. Bilety:

10 zł (biuro Teatru „Dialog”).
Domek Kata, ul. Grodzka;

fot.: Justyna Andrzejewska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii

• KMW: „Niedoparki” w kinie Kryterium

• Warsztaty Kreatywnego Pisania

22 Piątek

23 Sobota

24 Niedziela

— 8:00-18:00
Konferencja poświęcona
50. rocznicy Panoramicznego Happeningu Morskiego
i Kolekcji Osieckiej. Ośrodek

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Niedoparki”. Niedoparki

—
Start-Up Kultura. Warsztaty
Kreatywnego Pisania

Koszalinśkiej, dyrygent – Jakub Chrenowicz

„Fala 1” przy ulicy Gościnnej 5 w Łazach;
— 18:30
Inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii Koszalińskiej. 80. rocznica

śmierci Karola Szymanowskiego. J. Chrenowicz – dyrygent, M. Sobula – fortepian, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Karol Szymanowski – IV Symfonia Koncertująca op. 60 na fortepian
i orkiestrę, Karol Szymanowski (instr. G. Fitelberg) Etiuda b-moll, Igor Strawiński – Suita z baletu „Ognisty
ptak” (wersja z 1919). Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Czekamy na sygnał”,

Duża Scena, Współprodukcja ze Stowarzyszeniem
Aktorzy po godzinach.
Reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i W. Rogowski.
BTD, pl. Teatralny 1;

są niewielkimi stworzeniami
zamieszkującymi wszystkie
ludzkie mieszkania – również Twoje. Żywią się skarpetami, ale wybierają jedynie te z naturalnych włókien,
a poza tym zabierają zawsze
tylko jedną skarpetę z pary –
taką mają zasadę. Ponadto,
przytrafiają im się liczne perypetie, takie jak wojny skarpetkowych gangów czy okupy – w ich świecie z pewnością nie ma miejsca na nudę!
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

w ramach Start-Up Kultura 2017

Duża Scena, Współprodukcja ze Stowarzyszeniem
Aktorzy po godzinach.
Reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i W. Rogowski.
BTD, pl. Teatralny 1;

(druga część w październiku '17). Dzięki warsztatom koszalinianie zdobędą podstawowe umiejętności związane z redagowaniem krótkiego tekstu,
jak również nauczą się łączenia tego tekstu z ciekawą grafiką. Zaplanowane są dwa bloki
warsztatów. Do pierwszej części zostaną zaproszeni specjaliści z międzynarodowej organizacji Loesje, których chwytliwe
slogany oraz powstałe grafiki są
rozpoznawane w całej Polsce.
Warsztat ma na celu zdobycie
i rozwinięcie umiejętności pisania skondensowanych tekstów
z puentą. Czas trwania 7h, godzina rozpoczęcia w trakcie
ustalania. Projekt dofinansowany w ramach Inicjatywa Lokalna „Start-Up Kultura” 2017.
Kawiarnia Powidoki,
ul. Piłsudskiego;

zapleczu. Reż. F. Gieldon.
BTD, pl. Teatralny 1;

na zapleczu. Reż. F. Gieldon.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
„Czekamy na sygnał”,

— 21:00
„Rewolta (Revolt.She said.
Revolt again)”, Scena na

— 19:00
„Rewolta (Revolt.She said.
Revolt again)”, Scena

fot.: Archiwum PM

fot.: Ł. Szczurowski

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

14-15

• Szminka Movie: „Mamuśki mają wychodne”

• Plenerowy Turniej Szachowy

25 Poniedziałek

30 Sobota

— 10:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze dla seniorów.

— 10:00
Plenerowy Turniej Szachowy
„Cztery Pory Roku – Jesień”.

— 19:00
„Balladyna” premiera, Duża

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne. Spotykamy się w pracow-

— 20:00
„Kontrabasista” według
Rogacewicza. Aktor Teatru

w kinie Kryterium

Muzeum, ul. Młyńska;

28 Czwartek
— 17:30
Karaoke dla seniorów.

Kolejne spotkanie dla miłośników śpiewania piosenek z czasów swojej młodości. Tym razem także utwory z lat 70-tych.
Odważnym towarzyszy zespół muzyczny. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Szminka Movie: „Mamuśki
mają wychodne”. Codzienność

w domu pełnym dzieci i obowiązków, to nie przelewki. Wiedzą o tym cztery matki, które
dzień w dzień toczą walkę z niewyspaniem, brakiem czasu,
wiecznym bałaganem i sztucznym uśmiechem... Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Przed nami jesienny turniej
szachowy. Będzie ognisko i dla
wszystkich dzieci, uczestniczących w turnieju upominki oraz
dyplomy. Zapisy u sędziego zawodów: D. Długopolski, tel. 729
172 172. Liczba miejsc ograniczona. Leśniczówka Osetno;

ni malarstwa i rysunku do której zaprasza M. Piłaszewicz.
Wszystkim zainteresowanym
uczestnictwem w warsztatach
przypominamy, że zapisy na zajęcia przyjmowane są w sekretariacie Pałacu Młodzieży, a liczba miejsc jest ograniczona. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Rock
Dog. Pies ma głos!”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

• „Kontrabasista” w Clubie105

Scena. Reż. K. Galos. Mamy
karnawał, widzimy ludzi w kostiumach i maskach. Jesteśmy
w świecie magii i wiary. Właśnie jedna z Bogiń udzielająca łask wiernym zakochała
się w dorodnym, pełnym energii chłopie. A to jest zakazane.
BTD, pl. Teatralny 1;

MASKA, Krzysztof Rogacewicz
wziął na warsztat „Kontrabasistę” według tekstu Patricka
Süskinda (w tłumaczeniu Anny
Gierlińskiej) i… przekonał do
siebie publiczność. Monodram
wyreżyserował Krzysztof Pulkowski. Historię muzyka, który w hierarchii orkiestry znajduje się na samym dole, a do
tego przeżywa nieodwzajemnioną miłość. Bilety: 25/30 zł.
Club105, ul. Zwycięstwa 105;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 8. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00-16:00.
W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:0017:00. W poniedziałki Muzeum
jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi okres
wakacyjny (lipiec i sierpień)
– w tym okresie Muzeum jest
czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00-17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.
KONTAKTY I REZERWACJE
– SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343 82 48, 502 590 458
pn.-pt.: 16:00-17:00 – basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00-21:30 – basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00-20:00
Hala widowiskowo-sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00-16:00

Kompleks sportowo
– rekreacyjny
ul. Jedności – Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00-15:00
Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00
Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00-15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy – tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00-22:00
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Nowy amfiteatr

Amfiteatr na nowo

Jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Koszalina,
czyli amfiteatr, w nienaruszonym
stanie służy miastu już 44 lata.
Twórcami projektu byli Marian
Czerner i Andrzej Katzer, którzy
otrzymali zlecenie zaprojektowania miejsca, gdzie będzie mógł się
odbywać istniejący od 1970 Festiwal Chórów Polonijnych.
Oczekiwany już od wielu lat
remont obiektu, rozpocznie się już
wkrótce.

– Spośród wielu koncepcji unowocześnienia amfiteatru, najciekawszą przedstawiła Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka Bułata z Poznania – mówi Paweł Strojek, dyrektor CK105. – Koncepcja jest
nowoczesna. Widownia zostanie wyposażona w drewniane krzesełka
z oparciami. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania związane
z techniką oświetleniową i nagłośnieniową pod realizację dużych koncertów telewizyjnych. Będzie to obiekt całoroczny posiadający galerię
oraz salę prób dla koszalińskich zespołów oraz miejsce spotkań przeznaczone dla mieszkańców chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Będzie możliwość wydzielenia tysiąca miejsc na organizację
mniejszych wydarzeń artystycznych. To właściwie będzie nowa przestrzeń dla realizacji kulturalnych – dodaje Paweł Strojek.
Na koszty i terminy przyjdzie nam jeszcze poczekać. Prace mogą rozpocząć się jeszcze w bieżącym bądź w 2018 roku .Podczas obchodów 750lecia Koszalina podpisane zostało porozumienie pomiędzy Koszalinem
a miastem partnerskim – niemieckim Neubrandenburgiem. W jego ramach ma m.in. nastąpić przebudowa koszalińskiego amfiteatru z dofinansowaniem środków unijnych w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A. ■ (KG)
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Bałtyk Koszalin
— piłka nożna

TKK
zaprasza:
Wilki

— 2.09
Ina Goleniów
– Bałtyk Koszalin;
— 9.09
Bałtyk Koszalin
– Hutnik Szczecin,

wstęp wolny, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;

Zespół Roberta Gawlińśkiego już od 25 lat śpiewa swoim fanom, mając na koncie osiem albumów i niezliczoną ilość przebojów,
z „Baśką” na czele. Na specjalny
koncert, jak co roku we wrześniu,
TV Max zaprosiła tym razem grupę Wilki. Będzie to ostatni koncert w koszalińskim amfiteatrze
przed planowanym remontem.
Takiej okazji nie wolno zmarnować!

— 16.09
Gryf Polanów
– Bałtyk Koszalin;
— 23.09
Bałtyk Koszalin
– Olimp Gościno,

wstęp wolny, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 30.09
Morzycko Moryń
– Bałtyk Koszalin;

2 września, godz. 19:00, Telewizja Kablowa Koszalin zaprasza
na koncert zespołu Wilki, wstęp
wolny. ■ (KG)

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 9.09
Pogoń Szczecin
– Energa AZS Koszalin;
— 13.09
Energa AZS Koszalin
– Zagłębie Lubin,

fot.: Materiały promocyjne

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo
-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 16.09
Korona Handball Kielce
– Energa AZS Koszalin;
— 20.09
Energa AZS Koszalin
– KPR Kobierzyce,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo
-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 2.09
II liga Garbarnia Kraków
– Gwardia Koszalin;
— 9.09
II liga Gwardia Koszalin
– Siarka Tarnobrzeg;
— 16.09
II liga Rozwój Katowice
– Gwardia Koszalin;
— 23.09
II liga Gwardia Koszalin
– Legionovia Legionowo;
— 29.09
II liga ROW 1964 Rybnik
–Gwardia Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 9.09
II liga mężczyzn
KPR Gwardia Koszalin
– SPR GKS Żukowo,

wstęp wolny, Hala
Gwardii, ul. Fałata 34;

— 16.09
II liga mężczyzn
MKS Nielba Wągrowiec
– KPR Gwardia Koszalin;
— 23.09
II liga mężczyzn
KPR Gwardia Koszalin
– Polski Cukier Pomezania
Malbork, wstęp wolny,

Hala Gwardii, ul. Fałata 34;
— 30.09
II liga mężczyzn
WKS Grunwald Poznań
– KPR Gwardia Koszalin;
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Kolejną już jesień wypełnią dźwięki akordeonu,
a wszystko za sprawą XVII-go Międzynarodowego Festiwalu Zespołowej Muzyki Akordeonowej. Do
Koszalina przyjadą najwybitniejsi akordeoniści i profesorowie z całego kontynentu, do tego zespoły amatorskie i zawodowe. W tym roku pojawi się około 80
uczestników.
Oprócz prezentacji zespołów amatorskich i szkolnych, które odbywać się będą w piątek i sobotę (22
i 23 września) w Clubie105, odbywać się będą warsztaty prowadzone przez profesorów: Jerzego Siemaka
z Akademii Sztuki w Szczecinie, Aleksandra Rudnitski'ego z Białorusi oraz Romana Jbanova z Francji.
Jak co roku warte udziału będą koncerty wieczorne. W czwartek (21 września), o godzinie 18:00 – koncert inauguracyjny, który tradycyjnie już rozpoczną
koszalińscy akordeoniści (zespoły działające w Centrum Kultury 105), a po nich – Roman Jbanov. Oprócz
solowego programu, zagra z towarzyszeniem orkiestry symfoniczej Zaspołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie. W programie wielkie hity
muzyki akordeonowej.

Koszalin stolicą
akordeonów
W piątek (22 września), o godz. 18:00 zaprezentuje się zespół instrumentów narodowych Białorusi
„Dominanta”.
W sobotę (23 września), o godz. 18:00 zagra „Poznański Kwintet Akordeonowy”.
W niedzielę (24 września), o godz. 12:00 – koncert galowy, na którym wystąpią wszystkie zespoły uczestniczące w festiwalu. Na koniec, tradycyjnie już zagra wielka orkiestra festiwalowa, złożona ze
wszystkich uczestników festiwalu. Można śmiało powiedzieć, że jest to największa orkiestra akordeonowa
świata! Organizatorem festiwalu jest Centrum Kultury 105 a wszystkie koncerty odbywać się będą w jego
sali koncertowej. ■ (AZ)
21-24 wrzesień, XVII Międzynarodowy Festiwal
Zespołowej Muzyki Akordeonowej, CK105, wstęp
wolny.
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W bieżącym roku obchodzimy 80. rocznicę
śmierci jednego z najwybitniejszych kompozytorów
polskich i światowych XX wieku - Karola Szymanowskiego.
Karol Szymanowski mając 7 lat stworzył swoje
pierwsze kompozycje - dziewięć preludiów na fortepian. Dziełem życia w dziedzinie twórczości fortepianowej, na które poświęcił najwięcej czasu był cykl mazurków. Sam autor wielokrotnie podkreślał, że było
dla niego wyzwaniem podjęcie dialogu z chopinowską tradycją gatunku. Najważniejsze kompozycje, które przypominają nam jego twórczość to m.in. „Stabat Mater”, opera „Król Roger” oraz balet-pantomima
"Harnasie". Wśród dzieł tych jest także skomponowana wiosną 1932 r., w ciągu niespełna czterech miesięcy,
IV Symfonia koncertująca op.60. Utwór ten zostanie
wykonany podczas koncertu inaugurującego 52. sezon artystyczny w dniu 22 września 2017 roku.
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej pod batutą
Jakuba Chrenowicza wykona wspomnianą symfonię
oraz etiudę b-moll op. 4 nr 3 w instrumentacji Grzegorza Fitelberga. Partię fortepianu zagra Marian Sobula – pianista obdarzony najwyższej rangi naturalnymi predyspozycjami wirtuozowskimi, szlachetną
wrażliwością, zróżnicowaną paletą środków wyrazowych, kolorystycznych, a także płomiennym temperamentem. W programie usłyszymy także suita z baletu "Ognisty ptak" kompozycji Igora Strawińskiego rówieśnika Karola Szymanowskiego.

fot. Antoni Wieczorek, zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie

Wspominamy
Karola Szymanowskiego

Przy okazji koncertu warto też poświęcić słowo samemu dyrygentowi gdyż w sezonie artystycznym 2017/18 będzie on pełnił funkcję pierwszego dyrygenta. Jakub Chrenowicz karierę rozpoczął pełniąc
funkcję asystenta dyrektora artystycznego Filharmonii Narodowej, prof. Antoniego Wita. Stanowisko to
objął w 2010 roku – zaraz po ukończeniu z wyróżnieniem dyrygentury symfoniczno-operowej w klasie Jerzego Salwarowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W ostatnich latach współpracował z wieloma
polskimi i zagranicznym orkiestrami zdobywając bogate doświadczenie .
Program koncertu zaplanowanego na piątkowy
wieczór odznacza się niepowtarzalnym urokiem, który może być bardzo pociągający dla współczesnych
melomanów.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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Narodowe
Czytanie 2017
Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, została zainaugurowana w 2012 roku. Głównym jej celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt
z największymi dziełami polskiej literatury.
Koszalińska Biblioteka Publiczna od początku
zaangażowała się w tę pożyteczna akcję. Mamy już
za sobą wspólne czytanie „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza, „Pana Jowialskiego” Aleksandra Fredry, Trylogii Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa i „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
W tym roku będziemy wspólnie czytać wybrane
w drodze głosowania „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. „Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław
Wyspiański stworzył swój arcydramat – barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce i Polakach, o naszych
sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach
czy zaniedbaniach” – pisze prezydent Andrzej Duda
w swoim liście ws. Narodowego Czytania.

Podczas wspólnej lektury znowu pojawią się państwo młodzi, gospodarze, postaci ze wsi i miasta, duchy i zjawy, które tak dobrze znamy. W Koszalinie
szóstą już edycję Narodowego Czytania, tym razem
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, zorganizuje Koszalińska Biblioteka Publiczna we współpracy z Muzeum w Koszalinie, Studiem Artystycznym im. Ziembińskich przy CK105, Zespołem Tańca Ludowego
Bałtyk przy CK105 oraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Koszalinie.
Zapraszamy 2 września od godz. 12:00 do Zagrody Jamneńskiej w Muzeum w Koszalinie, przy
ul. Młyńskiej 37-39. Fragmenty „Wesela” przeczytają aktorzy ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich
przy CK105, prezydent Piotr Jedliński oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska. Całość
uświetni tańcem Zespól Tańca Ludowego Bałtyk przy
CK105.
Wszystkich serdecznie zachęcamy do zatrzymania w biegu codziennych spraw i wysłuchania choćby fragmentu pięknie czytanego „Wesela” oraz do aktywnego udziału w lekturze. Na odważnych czekają
fragmenty do przeczytania.
Przez cały dzień w niektórych autobusach MZK
będzie odtwarzany audiobook „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego ze zbiorów KBP, więc pasażerowie też
będą mogli posłuchać dramatu we wspaniałej interpretacji aktorskiej Michała Breitenwalda.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

fot. Archiwum KBP

fot. Archiwum KBP

2 września, godz. 12:00, Narodowe Czytanie:
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, Gospoda
Jamneńska.
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fot.: Zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie

Jan Matejko
w Koszalinie

▴ Główka aniołka – karton do polichromii kościoła
Mariackiego w Krakowie, akwarela, 1889 r.

Muzeum Narodowe w Krakowie - Oddział Dom Jana Matejki oraz
Muzeum w Koszalinie przygotowały pierwszą na Pomorzu wystawę poświęconą życiu i twórczości Jana Matejki, jego interesującej biografii, pasjom, szeroko rozumianej pielęgnacji narodowej pamięci historycznej.
W koszalińskim muzeum zobaczymy Jana Matejkę nie tylko jako
malarza, wychowawcę wielu pokoleń polskich artystów, lecz także jako
badacza starożytności, wielbiciela zabytków, kolekcjonera. Prezentowana wystawa składa się z trzech części. Pierwsza ukazuje biografię i twórczość Mistrza wraz z rysunkami, akwarelami oraz obrazami jego autorstwa. W cyklu rysunków obejrzeć będzie można m. in. interesujące studia kostiumu i rzemiosła pamiętając, że Matejko jako pierwszy w Polsce
zwrócił uwagę na przemiany zachodzące w modzie i niezwykle cenił strój
jako element historii kultury. Ponadto zobaczymy rysunki przedstawiające wyroby rzemiosła artystycznego, będące często studiami bronioznawczymi, meblarskimi, złotniczymi. Druga część wystawy, poświęcona zamiłowaniom kolekcjonerskim malarza prezentuje wybrane zabytki z kilkunastu działów jego kolekcji. Kolejna część wystawy wprowadza nas
w krąg zainteresowań artysty związanych z zagadnieniami malarstwa
monumentalnego oraz dzieła nazywanego Opus Magnum Jana Matejki,
czyli polichromii w krakowskim kościele Mariackim, pracy wieńczącej
karierę malarza, która stała się także źródłem inspiracji dla jego uczniów:
Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera i Włodzimierza Tetmajera.

Jan Matejko był tytanem pracy. Stworzył ponad trzysta obrazów. Namalował wiele portretów,
zarówno kameralnych, jak i monumentalnych. Rysował szkice architektoniczne, pejzażowe, marynistyczne oraz karykatury. Największą pasją artysty stało się
monumentalne malarstwo historyczne. Jego twórczość oraz jego
osobowość nie przestają nas intrygować, tak jak i fascynowały jemu
współczesnych. I tak jak w przeszłości ma on tyluż zwolenników,
ilu przeciwników. Prezentowana
wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum
Narodowego w Warszawie oraz
prywatnych skłania nas do refleksji nad Janem Matejką, malarzem,
niestrudzonym badaczem przeszłości, człowiekiem niezwykłym.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
15 września, godz. 12:00 Wernisaż wystawy pt.: „Jan Matejko –
wokół biografii i dzieła”, sala wystawowa Muzeum w Koszalinie
przy ul. Młyńskiej. Czas trwania
wystawy: 3 grudnia.
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Przedłużone
wakacje!
Czy jeszcze czujecie ten luz, jaki dają chyba tylko
wakacje? Czy czujecie wciąż – mimo że to już wrzesień – ten stan, w którym wolność od trosk i ślęczenia
nad lekcjami przeplata się z chwilami zabawy i spotkań z przyjaciółmi? W Pałacu Młodzieży od lat łączymy luz z nauką, zabawę ze zdobywaniem i poszerzaniem nowych umiejętności. Śmiało powiedzieć
można, że przedłużamy wakacje na cały rok szkolny,
dając naszym drogim wychowankom możliwość rozwijania zainteresowań w atmosferze twórczych poszukiwań, nieograniczonych ciasnymi ramami kluczy odpowiedzi i podręczników. Dlatego zapraszamy
do nas już dziś!
A w tym roku szykujemy dla naszych podopiecznych ponad sto (sic!) pracowni w ośmiu ogólnych
działach, takich jak: taniec, sport, fotografia, akademia aktywności, muzyka, plastyka, technika, teatr.
Poza tym od niedawna działamy także – uwaga! –
w przestrzeni międzyplanetarnej, witając wszystkich

zainteresowanych astronomią w podlegającym pod
Pałac Młodzieży Obserwatorium Astronomicznym.
Jeśli więc nie chcesz się nudzić po szkolnych zajęciach
zapraszamy do Pałacu Młodzieży, gdzie – w zależności od pasji – postawisz z nami pierwsze kroki na deskach teatralnej sceny, poznasz techniki rzeźby i rysunku, wyćwiczysz głos i nauczysz się śpiewu, rozciągniesz swe ciało na zajęciach akrobatycznych, zajrzysz
w najdalsze zakamarki kosmosu, wywołasz w profesjonalnej ciemni uprzednio zrobione zdjęcia, zaprojektujesz i wykonasz biżuterię, nauczysz się gry na
ukulele, gitarze i keyboardzie, poznasz języki obce,
zdobędziesz kolejną kategorię szachową, pobawisz się
sensoplastyką, zaśpiewasz w chórze i...
...i mógłbym tak wymieniać w nieskończoność,
ale zamiast tego dodam jedynie: przyjdź do Pałacu
Młodzieży i sam wybierz, jaką pasję chcesz z nami
rozwijać!

fot. Materiały promocyjne PM

Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Aktywny Koszalin

fot. Archiwum agencji 123 koncept
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Dziś już na palcach jednej ręki można policzyć
Polaków, którzy nie słyszeli o Facebooku. Inne platformy, takie jak Youtube, Snapchat, Instagram czy
Twitter, również mają bardzo wielu użytkowników.
Wszystkie one nazywane są terminem „social media', ponieważ stanowią platformę wymiany informacji między ludźmi na całym wiecie – produkt Marka
Zuckerberga jest użytkowany dziś przez ponad 2 miliardy ludzi.
Słychać sporo narzekań na ich istnienie, mówi się
o uzależnieniu, o podglądaniu nas przez naszych szefów czy służby, czy wreszcie o tworzeniu fałszywych
postów. Te zagrożenia to prawda, ale też prawdą jest,
że umiejętne ich stosowanie może przynieść całkiem
wymierne korzyści, choć przede wszystkim na płaszczyźnie biznesowej. Wydaje się, że z powodzeniem
mogą one być takim samym narzędziem jak młotek
czy pędzel. Dobrze użyte, dają oczekiwany efekt.
Jest jednak pewien problem. SM (social media)
jako część IT, (information technology) rozwijają się
w bardzo szybkim tempie, co oznacza, że np. facebook
niemal każdego tygodnia wprowadza dla użytkowników nowe funkcjonalności, trafiające oczywiście najszybciej do prywatnych użytkowników. Ci, którzy
chcą używać go w celach biznesowych czy marketingowych, muszą na bieżąco śledzić informacje na portalach internetowych, na początku często tylko w ję-

Social Media
z korzyściami
zyku angielskim. Aby pomóc prowadzącym własną działalność, na całym świecie organizuje się „Dni
z SM”, kiedy to zaproszeni fachowcy, zdradzają tajemnice internetowych platform.
W Koszalinie przed wakacjami ruszył „Czwartek
Social Media” i ma ambicje stać się cykliczną imprezą
nad Dzierżęcinką.
Jako miejsce spotkań organizatorzy wybrali siedzibę „Jazzburgercaffe”, tam odbyły się dwa pierwsze z nich. Prelegentami byli: Marcin Puś, który opowiadał o Brand Hero, czyli bohaterze marki, Monika
Kaczmarek-Śliwińska – Gdy serce bije w rytm social media, Paulina Władzińska z Cofeedesk, Olga
Śmierzewska z ekipy Happy Koszalin.pl, Robert Bodendorf z Buisness Software oraz Marcin Galicki
z Wspieram.to i Pomagamy.im.
Najbliższy Czwartek Social Media planowany jest
na pierwszą połowę października i o szczegółach napiszemy w następnym numerze Trendów.
Już dziś organizatorzy, czyli Aleksandra Miłoszewicz, Łukasz Zajfert oraz Krzysztof Głowacki,
zapraszają wszystkich chętnych. Impreza jest bezpłatna i otwarta dla zainteresowanych nowymi mediami. Będzie również sporo okazji do networkingu (sieci
wymiany informacji kuluarowej). ■ (KG)

fot.: Mat. prom. KBP
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